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Beroepingswerk predikantsvacature voor 0,33 fte
Zoals al eerder vermeld, heeft onze wijkgemeente uitbreiding van de predikantsformatie
gekregen tot 0,8 fte. Afhankelijk van het definitieve resultaat van de afkeuringsprocedure
van ds. ’t Lam, gaan we er gemakshalve vanuit dat er daardoor een vacature voor 0,33 fte
predikantsplaats ontstaat. De exacte omvang kan hiervan nog iets afwijken.
De vraag waar we nu voor staan is hoe we deze vacature kunnen opvullen. Welke procedure moeten we hierbij volgen? Willen we een predikant of een kerkelijk werker? Hoe trek je
een predikant of kerkelijk werker aan voor 33% van een volle functie? Hoe wordt de taakverdeling met ds. ’t Lam? We kunnen veel vragen bedenken waarop we nu het antwoord
nog niet weten. Toch zitten we wat dat betreft niet stil en hebben inmiddels belangrijke
informatie verzameld. Maar we willen hierbij nu niet verder gaan voordat we deze informatie met u hebben gedeeld en uw mening hierover hebben gehoord (in kerkelijke termen: “Kennen en horen”). We hopen daarbij ook van uw kant goede ideeën te ontvangen
die we hierbij kunnen meenemen.
Dit alles willen we graag met u bespreken tijdens een gemeentebijeenkomst na afloop van
de kerkdienst op zondag 25 juli 2021. Houdt hierbij s.v.p. rekening met de aanmelding
voor de kerkdiensten. We hopen u allen te ontvangen (tot maximaal 100 personen – zie de
informatie verderop in deze Nieuwsbrief).

Versoepelingen van de Corona-maatregelen bij kerkdiensten
U hebt via kranten, radio en tv wellicht meegekregen dat er belangrijke versoepelingen
aangekondigd zijn door onze regering. Het overlegorgaan voor de gezamenlijke kerken
(CIO) en overheidsvertegenwoordigers hebben hierop het Corona-protocol bijgesteld en
zullen dit zo mogelijk in een latere fase opnieuw doen. Wat betekenen deze versoepelingen nu voor onze wijkgemeente in de komende periode tot en met 1 augustus 2021?
1) We blijven de basisregels (1,5 mtr. afstand, handen desinfecteren, aanmelden, registreren en triage) hanteren, maar de mondkapjes zijn niet langer verplicht.
2) Met ingang van 4 juli 2021 kunnen we alle liederen weer normaal meezingen.
3) Afhankelijk van het aantal mensen dat alleen komt en/of gezamenlijk uit één huishouding, kunnen we ongeveer 100 mensen per kerkdienst ontvangen. Wel is aanmelden
vooraf verplicht.
4) We veranderen de regels bij het aanmelden nu zo dat als u zich aanmeldt, u er vanuit
mag gaan dat u ook kunt komen. Mochten er erg veel aanmeldingen komen, dan moeten
we misschien toch weer gaan loten. De mensen die dan uitgeloot worden en dus niet
kunnen komen, krijgen daarvan persoonlijk bericht.
Dus als u zich aanmeldt bent u welkom, tenzij u een persoonlijk bericht ontvangt dat u
uitgeloot bent!
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Reservering kerkdiensten van 11 juli t/m 1 augustus 2021

Met voorgaande informatie in het achterhoofd, vragen we u zich weer aan te melden voor
de kerkdiensten in de nieuwe periode tot en met 1 augustus 2021.
Vul a.u.b. de tabel in en mail die naar: voorzitter-hoofdstraatkerk@pghoogeveen.nl. Als u
de tabel liever niet invult, kunt u natuurlijk ook zelf een berichtje naar dit e-mailadres
sturen en daarin aangeven wanneer u graag wilt komen.
Kunt u niet mailen? Breng of stuur dan het ingevulde deel naar: Siebrand Bisschop, Het
Haagje 3-41, 7902LA Hoogeveen.
Bij het reserveren gelden de volgende regels:
 De uiterste inzendingstermijn voor de dienst op 11 juli is donderdag 8 juli 2021. Voor de
drie overige diensten is de uiterste inzendtermijn donderdag 15 juli 2021.
 We stellen u vragen naar uw gezondheid en de regisseurs begeleiden u naar uw zitplaats.

Datum

Tijdstip

Zondag 11 juli 2021

09.30 uur

Zondag 18 juli 2021

09.30 uur

Zondag 25 juli 2021

09.30 uur

Zondag 1 augustus 2021

09.30 uur

Aantal
personen

Bijzonderheden

Na afloop gemeentebijeenkomst
over het beroepingswerk.

Als u onverhoopt toch wordt uitgeloot voor één van de diensten, kunt u de dienst toch volgen via de link: https://hoofdstraatkerk.pknhoogeveen.nl/.

Vriendelijke groet,
Henk Dijkhuizen, Scriba

Adres scriba: Schutstraat 12-31, 7901 EC Hoogeveen
Telefoon 0528-275823 e-mail: scriba-hoofdstraatkerk@pghoogeveen.nl

